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RESUMO

O Observatório de Políticas Públicas para Sustentabilidade (OPPS!) tem a pretensão de ser um projeto permanente da UEMG Divinópolis, com o objetivo de utilizar o

conhecimento produzido na universidade para auxiliar agentes políticos e comunidade na resolução dos problemas ambientais, repensando o próprio papel do conhecimento

científico. Em sua fase inicial, o OPPS! tem focado sua atenção na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e na Lei de Proteção da Vegetação Nativa, conhecida

como Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). Nesse desafio temos contato com o apoio do CEMUD (Centro de Memória Profa. Batistina Corgozinho) e sua expertise no registro

e divulgação de dados e informações. Nossa estratégia de trabalho nessa fase de germinação do OPPS! pode ser sintetizada nos seguintes passos: (1) Revisão e triagem dos

projetos de pesquisa e extensão empreendidos pela UEMG Divinópolis; (2) Seleção dos projetos com interface com as políticas públicas para sustentabilidade e contato com os

pesquisadores responsáveis; (3) Trabalho junto aos participantes dos projetos para divulgar seus resultados e impactos de forma estratégica para sociedade e principalmente

para os atores sociais mais interessados; (4) Lançamento do OPPS! e divulgação dos trabalhos selecionados na exposição “O Antropoceno e o Desafio da Sustentabilidade – a

história da era humana em Divinópolis, no Brasil e no Mundo”, projeto “EMREDES: Memória e Sustentabilidade” (PAEx 2016). A listagem dos projetos desenvolvidos pela

instituição foi obtida junto ao Centro Integrado de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação (CIEPP). Estamos na fase de seleção e de entrevistas e conversas com os pesquisadores

responsáveis pelos trabalhos. Nesse processo, temos estado também atentos aos atores sociais externos à academia e suas necessidades. Nossa expectativa é que o OPPS! se

torne parceiro da comunidade acadêmica para que possamos realizar nosso importante papel para uma sociedade mais sustentável.
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